
Zápisnica 

z 18.  zasadnutia komisie pre kultúru a školstvo pri MZ Bratislava – Vrakuňa dňa 

05.06.2017 

 

Členovia komisie:  Mgr. art. Jana Némethová,  Ing. Anna Murcinová, 

                                 Mgr. Pavol Prikryl , Ing. Oľga Kubalíková,  Mgr. Monika Jucková, 

                                 Mgr. Denisa Nagyová,  

           

Ospravedlnení:      Mgr. Pavol Prikryl, Mgr. Denisa Nagyová. 

 

Prítomní:                podľa prezenčnej listiny. 

 

 

 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Plnenie uznesení zo zasadnutí KaŠ 

3. Vyhodnotenie predložených projektov na umiestnenie stánku s občerstvením v Lesoparku 

na pozemku parc. č. 3899/6, k. ú. Bratislava. 

4. Materské centrum RYBKA, Denné centrum Klub dôchodcov Malý Dunaj, Základná 

organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku - užívací vzťah k priestorom v stavbe 

súpisné číslo 13507 na Čiližskej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa. 

5. Záverečný účet mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2016 a rozpočtové hospodárenie 

za rok 2016. 

6. Kronika 2016 

7. Rôzne – Hokejová hala Zámer výstavby športovej hokejovej haly v mestskej časti 

Bratislava –Vrakuňa 

 

 

 

 Bod 1 

Otvorenie a schválenie programu. 

Predsedníčka Komisie pre kultúru a školstvo skonštatovala, že komisia  

nie je uznášaniaschopná, bude prijímať stanoviska.  

Komisia pre kultúru a školstvo schválila  program rokovania. 

 

 

 Bod 2 

Plnenie uznesení z 16. a 17. zasadnutia KaŠ 

Uznesenie 81/2017 zo dňa 30.01.2017 splnené  

Uznesenie 82/2017 zo dňa 3.4.2017 –v plnení  

Uznesenie 83/2017 zo dňa 3.4.2017 splnené 

Uznesenie 84/2017 zo dňa 3.4.2017 – odporúčanie komisie KaŠ nebolo zapracované do 

materiálu MZ Bratislava Vrakuňa zo dňa 2.5.2017 a vypúšťa sa zo sledovania  

Uznesenie 85/2017 zo dňa 24.4. 2017 – splnené  

 

 



 Bod 3 

Stanovisko  

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu „Vyhodnotenie predložených projektov na 

umiestnenie stánku s občerstvením v Lesoparku na pozemku parc. č. 3899/6, k. ú. Bratislava“ 

súhlasí a odporúča MZ MČ BA – Vrakuňa:  

A/ schváliť   

prenájom časti pozemku registra „C“ parc. č.  3899/6, druh pozemku ostatné plochy, 

evidovaný na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený 

protokolom č.   385/2003 zo dňa 02.06.200 do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

k. ú. Vrakuňa,   o výmere ....... m2   

vo výške nájomného  ...............Eur/rok/m2, t.j. .............,00 Eur/rok  za účelom 

umiestnenia stánku s občerstvením v lokalite vedľa detského ihriska pri vstupe do 

lesoparku od Hradskej ulice v Bratislave v prospech víťaza súťažného projektu 

............................................., na dobu určitú 5 rokov 

B/   ž i a d a     

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu     

uzatvoriť zmluvu o nájme v súlade s bodom A/ a s ďalšími podmienkami: 

- zabezpečiť umiestnenie stánku a prevádzkovú činnosť na vlastné náklady, 

- zabezpečiť prevádzku WC  pre verejnosť, 

- poskytovanie služieb občerstvenia a  priestor  na relax a oddych pre rodičov s deťmi,  

            cyklistov, korčuliarov, či náhodne okoloidúcich, 

- zabezpečiť tvorivé aktivity pre deti v oblasti výtvarného umenia, športu, zábavné hry, či 

súťaže a obdobné aktivity a priestor na propagáciu aktivít mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa, 

- zabezpečiť realizáciu odborných prednášok v priestoroch letného posedenia pri stánku  

na rôzne rodinné témy podľa záujmu návštevníkov, požičovňu kníh zdarma, požičovňu 

cyklonáradia pre cyklistov a korčuliarov, 

- zabezpečiť v ponuke okrem občerstvenia, cukroviniek,  aj predaj zdravej a doplnkovej 

športovej výživy, 

- prevádzkovateľ musí byť oprávnený na poskytovanie všetkých  služieb súvisiacich 

s prevádzkovaním stánku s občerstvením, 

- termín realizácie umiestnenia a začatie prevádzky stánku  júl 2017. 

- Mestská časť si vyhradzuje právo určenia presného umiestnenia stánku v danej lokalite 

a to vzhľadom na možnosti napojenia na inžinierske siete (voda, odpad, elektrická 

energia). 

 

 Bod 4 

Stanovisko  

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu „Materské centrum RYBKA, Denné centrum Klub 

dôchodcov Malý Dunaj, Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku - užívací 

vzťah k priestorom v stavbe súpisné číslo 13507 na Čiližskej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa“, 

súhlasí a odporúča MZ MČ BA – Vrakuňa:  



A/ schváliť                                                            

 

uzatvorenie zmluvných vzťahov formou zmluvy o výpožičke a to bezodplatne  

v zrekonštruovaných priestoroch stavby súpisné číslo 13507 na Čiližskej ulici 

v Bratislave, LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverená do správy 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom č. 20/92 zo dňa 06.02.1992 nasledovne:  

s občianskym združením Materské centrum RYBKA, IČO: 42170303, na stretávanie sa 

rodičov s deťmi a aktivity zamerané na rozvoj dieťaťa predškolského veku, 

organizovanie s tým súvisiacich výchovných akcií,  na dobu určitú 5 rokov, vo výmere 

105 m2, pre účely vykonávania nepodnikateľskej činnosti: 

s podmienkou: 

úhrady preukázateľných výdavkov súvisiacich s poskytovaním služieb spojených 

s užívaním poskytnutých priestorov – vodné, stočné, elektrická energia a OLO, 

vykonávania starostlivosti o detské ihrisko na  Čiližskej ul. v Bratislave nachádzajúce sa 

pred daným objektom na pozemku parc. č. 3562/1 - čistenie, zametanie, vynášanie 

odpadkov, odstraňovanie nečistôt z pieskoviska, vyhrabovanie nečistôt. 

Denným centrom Klub dôchodcov Malý Dunaj, zriadený Mestskou časťou Bratislava – 

Vrakuňa a zaregistrovaný na Bratislavskom samosprávnom kraji  dňa 25.09.2015, na 

dobu 5 rokov, vo výmere 88 m2, pre vykonávanie voľno-časových aktivít starobných 

a invalidných dôchodcov, 

Neziskovou organizáciou Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v 

Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, IČO: 008 970 190 138, so sídlom Slatinská 12, 

Bratislava, zastúpená Annou Királyovou, predsedníčkou , na dobu 5 rokov, vo výmere 88 

m2, pre vykonávanie voľno-časových aktivít starobných a invalidných dôchodcov, 

B/   požiadať 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

uzatvoriť zmluvy o výpožičke v súlade s bodom A/  

vykonávať kontroly dodržiavania zmluvných podmienok občianskeho združenia 

Materské centrum RYBKA v súlade s bodom A/ - podmienky 

 Bod 5 

Stanovisko 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu „Záverečný účet mestskej časti Bratislava -Vrakuňa 

za rok 2016 a rozpočtové hospodárenie za rok 2016“  súhlasí a odporúča MZ MČ BA – 

Vrakuňa: 

A/ zobrať  na vedomie 



1. Správu nezávislého audítora pre Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- 

Vrakuňa o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

k 31.12.2016 

2. Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava -

Vrakuňa za rok 2016 

 

B/ schváliť 

1. Celoročné  rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2016 bez 

výhrad  

 

2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2016  

 

3. Záverečný účet mestskej  časti Bratislava – Vrakuňa za rok 2016, ktorý vykazuje:     

            Bežný rozpočet:                    

Bežné príjmy                                                               6 819 614,07                  

 Bežné výdavky                                                                       6 574 121,36           

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok       +  245 492,71             

Kapitálový rozpočet: 

Kapitálové príjmy                     103 457,85                 

Kapitálové výdavky                                                                   868 214,63 

Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok            -   764 756,78  

Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok  -   519 264,07 

Finančné operácie príjmové            786 204,17 

 Finančné operácie výdavkové                                                      116 914,79 

Rozdiel finančných operácií                   +  669 289,38 

 

Hospodárenie vrátane finančných operácií    +  150 025,31 

Vylúčenie nedočerpaných účelových finančných prostriedkov -     41 509,06 

Celkové hospodárenie mestskej časti     + 108 516,25 

4. Usporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných 

účelovo určených finančných prostriedkov   (zistený v zmysle § 16 odsek 6 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) z prebytku finančných operácií.  

5. Prevod  finančných prostriedkov  do Fondu rozvoja bývania vo výške  2 409,85 €. 

6. Prevod  do rezervného fondu v sume 106 106,40 €. 

 

 



C/ žiada  

     Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku  

     vykonať prevody finančných prostriedkov v termíne do 30.6.2017. 
 

 Bod 6 

Stanovisko 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu „Kronika 2016“  navrhujeme doplniť text Kroniky 

a rozviesť jednotlivé tematické celky podľa odporučenej štruktúry: 

- Základné školy – súťaže-výsledky, aktivity  

- Jubileá, svadby-počet sobášov, počet Uvítaní detí do života, počet narodených detí,  

- ŠK Vrakuňa – súťaže, počet športovcov, dosiahnuté výsledky 

- Súkromná základná umelecká škola Adamante – štruktúra odborov, počet študentov, 

súťaže, vystúpenia, výsledky 

- Kultúra – všetky podujatia a opakované podujatia.  

a osloviť všetky dotknuté subjekty a vyžiadať si podklady k spracovaniu Kroniky 2016.  

 

 Bod 7 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu „Hokejová hala Zámer výstavby športovej 

hokejovej haly v mestskej časti Bratislava –Vrakuňa“  súhlasí a odporúča MZ MČ BA – 

Vrakuňa: 

A/ neschváliť   

zámer  výstavby športovej haly s ľadovou plochou z prostriedkov štátneho rozpočtu v mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa  

B/ požiadať     

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu     

- zaslať stanovisko miestneho zastupiteľstva Slovenskému  zväzu ľadového hokeja, že 

vzhľadom   na povinnosť mestskej časti  prevádzkovať  športovú halu s ľadovou plochou na 

vlastné náklady a veľké zaťaženie rozpočtu  mestskej časti, miestne zastupiteľstvo nesúhlasí 

s výstavbou športovej haly s ľadovou plochou na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                                                Mgr. art. Jana Némethová  v.r.                                                                                                                                                                    

                                                                                                    predsedníčka komisie 

 

                                              

                     

Zapísala:  Ing. Diana Botlová   

                 tajomníčka komisie 


